
  ג"עש בכח רכוש או ילדיםממנו  'הגזל'בעוד ש אשתו למי שמוכרח לגרש  מסירת מודעה
. בסוגרייםש מה ועל' מראה מקומות'דלג הכול לוי ,כזה 'נטוי'ו 'באלד'באותיות רק מה שהוא  בפני העדים ומרל צריךהבעל אין ]

 ['ארגינאל'כדי שיהא ניכר שהוא ה, (ולא שחור, אדום או ירוק וכדומה)דיו צבוע ונכון שהעדים יחתמו בקולמס שעם 

הרינו ": ואמר לנו בזה הלשון, י"נ _______________ה "מו, הן בא לפנינו אנחנו עדים החתומים מטה, ד"בס
תבעה אותי  ________________ 'ר בת ________________ מרת שהיות שאשתי, מוסר מודעא בפניכם

ונתנה אותי  [וגם הלשינה ומסרה עלי], ק"תוהין פ דיניהם בניגוד ד"רכושי ע[ו ילדי] להוציא ממני, רכאות של גויםבע
שתסכים להוציא כדי  ,__$__000,00סך  בערך רכושימ[ו ילדי] עד שהייתי מוכרח לוותר לה, בידי לא אוכל קים

. עוד זמן רב מה שעולה הון רב' קארט'ף הוצאת הבנוס, דאם תשאר שם תפסידני עוד יותר, ג"מעש עלי תביעותיה
השופט  גזרובנוסף לזה ], _____000,00$סך בערך  עד עתה' קארט'מלבד מה שכבר הפסידה אותי בהוצאות ה

 .[יום שאמנע מליתן לה גטכל ל __$__.00 שהטיל עלי בסך 'קנס'מלבד ה', אני מוכרח ליתן גט'ש: 'קארט ארדער'ב

כל מה , זו' מסירת מודעא'לכן הריני מבטל בפניכם ב, ן תקיפה עלי ולא תש כח המאנסם עדיי"והיות שיד עכו
כי הנני , שלא יהיה לה שום תוקף כלל', דיווארס עגרימענט'ו' הסכם'וכל מה שאתן לה משלי לפי ה, שוויתרתי לה

והגט שאתן לה הוא . בידה והכל הוא גזל גמור, אבל באמת איני מוחל ומוותר לה כלום, ל"מוכרח לזה מכח האונסים הנ
: פ הסכמת כל הפוסקים בלי שום חולק"וע. ]ל"כי אינני רוצה לגרשה בשום אופן כלל עם הפסידים הנ, גמור' אונס'מ

, ('א' סי, א"ח)ס "חת, (ט"כ' סי)ק "מהרי: כ"כמש, יש לי זכות לישא אחרת ולמנוע ממנה גט עד שתשלם לי הפסידי
, ('ל' סי)שבט סופר , ('כ' סי)נטע שורק , (ד"קכ' סי ,ב"וח. ח"וקע, א"ק' סי ,א"קמא ח)שואל ומשיב , (א"מ' סי)פ "מהרא
דף )פרדס רמונים , (ב"ק' סי)מנחת הקומץ , (ז"ט –א "י' סי)בת דינא , (יג' סי)עטרת ישועה , (ו"קכ' סי ,ד"ח)ם "מהרש

 .([ו"פ, ה"פ' סי ,ז"וחי .א"רס' ד סי"חי)משנה הלכות , (ז"אות ס)טללי אורות , (ר דוד שליסל"בהשתתפות הג, ט"כ

ליה אף בלי יהיא בטילה מא', הפסד'או מ' קנס'דלהנצל מ: הרי גט הניתן מהאונס, פ דעת כל הפוסקים"והגם שע
, (ה ועישוי"ד ,ב"ח ע"גיטין פ)מאירי , (ד"קל' ע סי"אה)י "הובא בב( 'מ' ד סי"ח)א "רשב: כמו שכתבו], מסירת מודעה

' סי)ק "מהרי, ('א' א סי"ח)ץ "תשב, (ג"ע' סי)זכרון יהודה , (א"נ' ג סי"ב פ"ב)ש "רא, (ה והא"א ד"ע' קידושין נ)א "ריטב
. 'מ' ישנות סי)ץ "מהריט, (א"קל' סי)ש "מהריק, (ו"ט' ס)א "רב, (ג"ס' סי)ם "מהרשד, (ח"קל' ב סי"ח)ט "מבי, (ג"ס

ברכת יוסף , (א"ע' סי)ם אתועפות ר, (ח"ל' סי)י "שכנמ, ('ה' סי)ש "חמד, (ב"קס' סי)נאות דשא , (ב"קע' וחדשות סי
ט "עונג יו, (ג"פ' סי ,א"ח)ח "ד, (ב"קנ' סי ,ד"תניינא ח)מ "שו, (ב"צ' סי)עמודי אור , (ב"ל' סי)נחלת שמעון , (ג"פ' סי)
, (ז"ע' סי)יעקב שארית , (ד"וקכ, ח"קי' סי)ברכת רצה , (ד"ס –ט "נ' סי)ברית יעקב , (ד"ע' סי)בית ישראל , (ח"קס' סי)

לגזול אותי , ג"ד שתבעה אותי בעש"כ בנ"וכש .([ד"סק ,ט"צ' וסי .ג"סקכ ,ט"ס' סי)חזון איש , (ז"ט' סי ,ד"ח)ם "מהרש
ע "ג כו"הרי בכה, [זו' מודעא'ג לא אוכל לפרסם "וייתכן שמפחד העש], שהאונס גלוי לכל מן המסמכים, בכח דיניהם

, (ל"הנ)א "רב, (ל"הנ)א "רשב: כ"כמש] ,בטילה אף בלי מסירת מודעא, ם"עכודגט הניתן תחת לחץ של יד : מודים
 , (ו"קל' סי, ח"ח)מנחת יצחק  ,(ו"ט' סי)אזני יהושע , ('י י"סוס)באר יצחק , (ו"צ' סי)שיבת ציון ( ל"הנ)ש "מהריק
 .[(ח"תכ' ג סי"וח. א"תשפ' א סי"ח)נ "תשוה ,(י"ר' סי, ה"ח)שבט הלוי  ,(א"פ - ט"ע' סי ,ז"וחי .ו"קצ' סי ,ד"חי)ל "משנה

ת פסדמש בעוד א"שולגרשה ב ונירצ ןאיכי , שהגט שאתן לה הוא בטל: בפניכם' מוסר מודעה'הרינו  ,תאש יתרל מ"מ
הגם ו ,['ילדי']ו' ייר נכסשאהצלת 'ד[ו', קנס'דה: ים]ומהאונס ,רק מייראת השופט הבטל הגט אתן ולא, משלי אותי

ובפרט  [('אות ג', ג' א סי"ח) ש"בדנו' עי, י פשרנים"שע' ס עצמייקנ'ב אף] ,'מעושה'ת מדין "ה בטילה מה"אדגט זה בל
א "רב, (ל"הנ)א "רשב' עי] ,אף במי שמותר לכופו לגרש 'מסירת מודעא'דבטילה גם בלי , ד"ם וכבנ"עכו י"נעשה עכש

אזני יהושע , (ל"הנ)ט "עונג יו, (ל"הנ)שיבת ציון , (ל"הנ)גינת ורדים , (ל"הנ)ץ "מהריט, (ל"הנ)ש "מהריק, (ל"הנ)
ואף אם אבטל . שום תוקף כלל םשלא יהיה לה ,כתיבתה ונתינתה, מ ליתר שאת הריני מבטל בפניכם הגט"מ ,([ל"הנ)

שלא : ואף אם אודה או אעיד על עצמי, ובפיסול כל עדי מודעות ואונס, עד סוף כל מודעי דמודעות, כל המודעות
לבטל , שגורמין כשיתקיימו אותן הדברים, שכל הדברים שמסרתי: ואף אם אומר, הייתי אונסאו שלא , מסרתי מודעא

שנתינת הגט  :או, שאני נותן הגט ברצון למרות שגזלה ממנו :[חתמתיו] אף אם אומרו, הרי הן בטלין, הפשרה או הגט
הכל יהיה בטל , זו וכל מה שהפה יכול לדבר לגרע כח מסירת מודעא, ונישבינ וילדים סכסוכי ממונאב תלויהנה אי

ואתננה להם קרוע טרם ואקרענה , ד"בבי[ ארנגינאל'ה]לא אוציא כתב זה  םאד, כחרס הנשבר וכדבר שאין בו ממש
 ד"ע יינתן והגט, והרינו פוסל בזה כל עידי ביטול מודעא זו, שהמודעא בתוקפה והאונסים לא סרו: אות היא ,הגטמתן 

, י"נ ______________ה"מסר לנו מוז "כ ."כוותייהו' קים לי'דעא זו יש לה תוקף ומושו הלבטייא הש הפוסקים
לכן  ,[שהיתה למראה עינינו ,ג"מתוך המסכמכים שהכניסה בעש] 'הכרנו באונסו'ואנחנו עדים החתומים מטה 

 .י.נ ______ק פה"לפ ___"שנת תש_____, לחודש___,  ___ __לסדר ___ יום, הוחתמנו הממנו וכתבנו הקבלנו

 עד_____________________________נאם

 עד_____________________________נאם


